PARGAS UNGDOMSFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL 29.1.2019 KL.15.15-16.45 STADSHUSET

Närvarande;
Anton Karlsson, vice ordförande

Pargas svenska gymnasium

Ella Rejström

Kyrkbackens skola

Saga Rosenlund

Sarlinska skolan

Christoffer Rönnholm

Sarlinska skolan

Wilma Karlgren

Skärgårdshavets skola

Denja Eliassi

Paraistenseudun koulu

Olivia Toukola

Paraistenseudun koulu

Frånvarande;
Mathilda Karlsson

Iniö skola

Giàno Del Vecchio

Ulkosaariston koulu

§1

Mötet öppnas
Ordinarie ordförande har meddelat förhinder och vice ordförande öppnar
mötet kl. 15.15

§2

Sammanträdets lagenliga sammankallande och beslutförhet
Mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört

§3

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes med tillägget i övriga ärenden. Gratis
preventivmedel till ungdomar i Pargas.

§4

Val av två rösträknare och protokolljusterare för mötet
Wilma Karlgren och Christoffer Rönnholm ges till förslag för rösträknare och
protokolljusterare. Vilket godkändes.

§5

Föregående mötes protokoll
Gick igenom senaste protokoll

§6

Minimässa om delakighet 26.3
Ungdomsfullmäktige arrangerar den 26.3 i fullmäktigesalen en minimässa i
temat påverka/delaktighet. Man bjuder in utställare från politiska partier,
församlingen, organisationer. Målgruppen för besökare är gymnasiet och
yrkesskolan, men även högstadierna är välkomna att delta.
Ungdomsfullmäktige kommer att ha ett eget bord. Från staden deltar även
ungdomssidan, men även andra avdelningar bjuds in. En tävling utlyses även
under mässan.

§7

Övriga ärenden
Gratis preventivmedel till ungdomar; Diskussion och kom fram till att på nästa
möte behandlas det vidare, då vi tagit fram information om vad det helt
betyder och om Pargas har tagit ställning i frågan redan.

§ 8

mötesdatum
Vårens mötesdatum; 26.2, 21.3, 23.4 och 16.5
Sekreterare informerar tjänstemännen i staden om datumen och påminner
dem om att vi finns och kan ta del i frågor som berör ungdomen i Pargas.
Övriga datum 26.3. arrangera en minimässa om hur man kan påverka. Olika
organisationer och övriga påverkningskanaler ställer ut. Mässan rintar sig till
gymnasiet och yrkesskolan, men högstadieklasser är välkomna att ta del i
mässan om de önskar.

§9

Mötet avslutas
Mötet avslutas 16.45

_________________________________

_____________________________________

Anton Karlsson

Tove Dahlén

Ordförande

Handledare, sekreterare

__________________________________ _____________________________________
Wilma Karlgren

Christoffer Rönnholm

Protokolljusterare

Protokolljusterare

